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Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr

PS 1/13 Referatsaker

RS 1/13 Kommunenes forvaltning av alkoholloven 2013 2012/263

RS 2/13 Kontrollrapport 2012 vedrørende 
skatteoppkreverfunksjonen i Nordreisa Kommune

2013/728

RS 3/13 Møteprotokoll kontrollutvalget 04.12.2012 2012/267

RS 4/13 Oppnevning av dyrevernnemda for Nord-Troms 2013 -
2016

2012/4020

RS 5/13 Protokoll fra ekstraordinær generalforsamling i AS TIRB 2012/263

RS 6/13 Statlig investeringstilskudd nye barnehageplasser i 2011 -
Leirbukt barnehage

2011/4945

RS 7/13 Vergemålsreformen: Informasjon om viktige 
arbeidsoppgaver for overformynderiene

2011/756

RS 8/13 Årsmelding 2012 Nord-Troms jordskifterett 2012/263

RS 9/13 Sykestuene i Nord-Troms - finansiering 2012/263

RS 10/13 Referater til kommunestyret 14.03.13 2012/263

PS 2/13 Forvaltningsrevisjonsrapport pleie og omsorg -

Ressursbruk og kvalitet

2010/1197

PS 3/13 Videreføring av investeringsprosjekter 2013 2012/2441

PS 4/13 Etablering av menighetshus og Nordreisa menighets 

barnehage

2012/4839

PS 5/13 Kommuneplanens samfunnsdel 2012-2025 for Nordreisa 

kommune

2011/913

PS 6/13 Revidering av vedtekter for kommunale barnehager i 

Nordreisa

2013/430

PS 7/13 Reaksjon befaringsrapport skjenkebevilling/røykeforbud -

Minibar 1

2012/1161

PS 8/13 Opprykk og nyvalg av vararepresentanter fra Nordreisa 

Krf til kommunestyret

2011/3816

PS 9/13 Suppleringsoppnevning av lagrettemedlem i Hålogaland 

lagmannsrett 2013-2016

2011/3816

PS 10/13 Suppleringsoppnevning til Hålogaland lagmannsrett etter 

søknad om fritak fra verv som meddommer

2011/3816

PS 11/13 Suppleringsoppnevning av varamedlem til 

kommunestyret og oppvekstutvalget etter søknad om 

fritak fra politiske verv

2011/3816

PS 12/13 Søknad om fritak som møtefullmektig til forliksrådet 

2013-2016 - Suppleringsoppnevning

2012/4436



Tilleggssaker
PS 13/13 Forslag til verneplan for skog på Statskog SFs grunn i Troms, lokal høring
PS 14/13 Strategier for nasjonalparkkommuner- og landsbyer
PS 15/13 Søknad om skjenkebevilling til Crossgalla 13. april 2013
PS 16/13 Barnehagesituasjonen i Nordreisa kommune

Orienteringer
Beate Brostrøm, næringskonsulent Nordreisa kommune, orienterte om strategier for
nasjonalparkkommuner- og landsbyer.
Elsa-Lenoy Larsen og Knut Teppan Vik, rådgivere fra KomRev NORD IKS orienterte om 
forvaltningsrevisjonsrapport pleie og omsorg – Ressursbruk og kvalitet.

Spørsmål:

Fra: Anja Båtnes 
Sendt: 13. mars 2013 11:01
Til: Lidvart Jakobsen
Kopi: 1942Ikt
Emne: Spørsmål til kommunestyre 20/6-13

Ordfører! Vil med dette melde inn spørsmål til kommunestyre den 20/6-13 ang sommeråpen 
barnehage.

Hvorfor velger ingen av dere som er våre folkevalgte å gi denne saken en politisk behandling?
Er dette en politikk Nordreisa kommune velger å forholde seg til i de kommende år når det 
gjelder åpningstilbudet for sommeren.

Med vennlig hilsen 
Anja Båtnes

Svar på spørsmål til kommunestyret 14.03.13 fra Anja Båtnes:

Rådmannen informerte oppvekstutvalget i møte 21.02.13 om at det hadde vært henvendelser fra 
foreldre med spørsmål om sommeråpen barnehage. Det ble ikke tatt opp som egen sak i dette 
møtet.
Utvalget var enige om at vi kanskje måtte ha et ekstraordinært møte (neste ordinære møte er i 
mai) ift barnehagesituasjonen etter opptaksfristen 01.03.13. Det kommer egen sak om ny 
barnehageavdeling til kommunestyret i dag. Ser foreløpig derfor ikke behov for ekstraordinært 
møte i oppvekstutvalget.

Kommunen i en vanskelig økonomisk situasjon. Jeg har vært folkevalgt siden 2007 og så langt 
har den politiske jobben vår handlet om KUTT. Per i dag finnes det ikke rom for nye tiltak. 
Ikke-lovpålagte-oppgaver kan ikke prioriteres. Selv om sommeråpenbarnehage er et veldig godt 
tiltak som mange foreldre virkelig har behov for.

Tiltaket kostet kommunen i fjor ca. kr. 100.000 i lønn og renhold. Det ville blitt omtrent det 
samme for i år. Ren utgift for kommunen, fordi foreldrebetaling kun er 11 måneder per år. 
Ungene SKAL ha fire uker ferie fra barnehagen og da avvikler de ansatte sin ferie. Hvis ungene 
avvikler sin ferie til forskjellige tider, så kan ikke de ansatte avvikle ferie pga 
bemanningsnormer.



Det er ikke vrang-vilje fra politikerne, men kommunen har ikke økonomisk handlingsrom for å 
prioritere sommeråpen barnehage i år. Derfor har vel ingen folkevalgte fremmet saken.

Hilde Nyvoll, leder Nordreisa oppvekstutvalg

PS 1/13 Referatsaker
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Behandling:

Referatsakene tatt til orientering.

Vedtak:

Referatsakene tatt til orientering.

PS 2/13 Forvaltningsrevisjonsrapport pleie og omsorg - Ressursbruk og 
kvalitet

Kontrollutvalgets innstilling

Kontrollutvalget rår kommunestyret å fatte slikt vedtak:

 Kommunestyret viser til oppsummering og anbefalinger i rapporten Pleie og omsorg –
ressursbruk og kvalitet.

 Kommunestyret ber rådmannen om å iverksette tiltak for å følge opp anbefalinger som er gitt i 
rapporten og som følger:
a) Nordreisa kommune bør gjennomgå og forbedre sin KOSTRA-rapportering knyttet til pleie-

og omsorgssektoren for å sikre at både regnskapsdata og andre data er korrekte.
b) Nordreisa kommune bør i sin planlegging av den fremtidige driften av pleie- og 

omsorgstjenester, ta  hensyn til at andelen eldre innbyggere i kommunen etter all 
sannsynlighet vil øke i løpet av de neste årene.

c) Nordreisa kommune bør gjennomgå og sikre at interkontroll systemene ved sykehjemmene 
oppfyller alle kravene i forskriftene om internkontroll i helse- og sosialtjenesten § 4, samt at 
dokumentasjon på internkontrollsystemet til enhver tid er oppdatert og tilgjengelig, jf § 5 i 
nevnte forskrift.

d) Nordreisa kommune bør sikre at sykehjemmenes system av skriftlige prosedyrer for sikring 
av brukernes grunnleggende behov, dekker alle områdene som angis i forskrift om kvalitet i 
pleie- og omsorgstjenestene.

e) Nordreisa kommune bør følge opp områder som har fått en lav gjennomsnittsskår i 
revisjonens og kommunens kartlegginger av opplevd kvalitet, og se nærmere på de 
forbedringsområdene som har blitt påpekt av en høy andel respondenter. 

 Kommunestyret ber rådmannen gi punktvis tilbakemelding til kontrollutvalget om hvilke 
tiltak kommunen vil iverksette (ev. har iverksatt) og hvilke vurderinger som er gjort for å 
imøtekomme anbefalingene i rapporten. Frist for tilbakemelding fastsettes til 1.06.2013.
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Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

 Kommunestyret viser til oppsummering og anbefalinger i rapporten Pleie og omsorg –
ressursbruk og kvalitet.

 Kommunestyret ber rådmannen om å iverksette tiltak for å følge opp anbefalinger som er gitt i 
rapporten og som følger:
a) Nordreisa kommune bør gjennomgå og forbedre sin KOSTRA-rapportering knyttet til pleie-

og omsorgssektoren for å sikre at både regnskapsdata og andre data er korrekte.
b) Nordreisa kommune bør i sin planlegging av den fremtidige driften av pleie- og 

omsorgstjenester, ta  hensyn til at andelen eldre innbyggere i kommunen etter all 
sannsynlighet vil øke i løpet av de neste årene.

c) Nordreisa kommune bør gjennomgå og sikre at interkontroll systemene ved sykehjemmene 
oppfyller alle kravene i forskriftene om internkontroll i helse- og sosialtjenesten § 4, samt at 
dokumentasjon på internkontrollsystemet til enhver tid er oppdatert og tilgjengelig, jf § 5 i 
nevnte forskrift.

d) Nordreisa kommune bør sikre at sykehjemmenes system av skriftlige prosedyrer for sikring 
av brukernes grunnleggende behov, dekker alle områdene som angis i forskrift om kvalitet i 
pleie- og omsorgstjenestene.

e) Nordreisa kommune bør følge opp områder som har fått en lav gjennomsnittsskår i 
revisjonens og kommunens kartlegginger av opplevd kvalitet, og se nærmere på de 
forbedringsområdene som har blitt påpekt av en høy andel respondenter. 

 Kommunestyret ber rådmannen gi punktvis tilbakemelding til kontrollutvalget om hvilke 
tiltak kommunen vil iverksette (ev. har iverksatt) og hvilke vurderinger som er gjort for å 
imøtekomme anbefalingene i rapporten. Frist for tilbakemelding fastsettes til 1.06.2013.

PS 3/13 Videreføring av investeringsprosjekter 2013

Rådmannens innstilling

Nordreisa kommune viderefører følgende tre investeringsprosjekter i 2013:
 904 Fiberutbygging Reisadalen kr. 1 700 000
 969 Sonjatun sykehjem – Kritiske ombygginger kr. 188 000
 905 Sonjatun – Inventar og utstyr kr. 213 000

Disse finansieres ved bruk av ubrukte lånemidler fra 2012.
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Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Nordreisa kommune viderefører følgende tre investeringsprosjekter i 2013:
 904 Fiberutbygging Reisadalen kr. 1 700 000



 969 Sonjatun sykehjem – Kritiske ombygginger kr. 188 000
 905 Sonjatun – Inventar og utstyr kr. 213 000

Disse finansieres ved bruk av ubrukte lånemidler fra 2012.

PS 4/13 Etablering av menighetshus og Nordreisa menighetsbarnehage

Oppvekstutvalgets innstilling

Nordreisa kommune stiller seg positiv til bygging av Nordreisa menighetsbarnehage med 54 
barnehageplasser. Det forutsettes at Nordreisa menighetsbarnehage oppretter to avdelinger for 
små barn og en avdeling for store barn. 

Nordreisa menighetsbarnehage skal være en del av det totale barnehagetilbudet i Nordreisa 
kommune og er med på samordnet opptak. 

Nordreisa kommune godkjenner vedtekter for Nordreisa menighetsbarnehage. Endring av 
vedtekter kan bare skje i samarbeid med Nordreisa kommune. 

Nordreisa kommune tildeler økonomisk ramme til barnehagen gjennom årlige budsjett-
behandlinger. Rammen blir utregnet årlig etter fastsatt modell. 

Forhold vedrørende kirkeloven § 2, parkeringsforhold og normen for uteareal jfr 
barnehageloven må avklares av kirkelig fellesråd. 
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Behandling:

Bjørn Garden (Frp) fremmet følgende utsettelses forslag:
Saken utsettes og det foretas en utredning om hvilke kirkelige formål den aktuelle eiendommen 
kan nyttes til i fremtiden.

Det ble stemt over utsettelsesforslaget fra Bjørn Garden (Frp). 4 stemte for og 17 imot. 
Utsettelsesforslaget falt dermed.

Bjørn Garden (Frp) fremmet følgende forslag:
1. Tomten omreguleres ikke og skal fortsatt være regulert til kirkelige formål.
2. Nordreisa menighetsbarnehage (sus) tilbys å kjøpe kommunal tomt til 

barnehagevirksomheten.
3. Nordreisa kommune vil at et menighetshus realiseres i nær fremtid og kommunen stiller 

seg positiv til å delta i prosjektering og finansiering av prosjektet.

Innstillingen fra oppvekstutvalget og forslaget fra Bjørn Garden (Frp) ble satt opp mot 
hverandre. Forslaget fra Bjørn Garden (Frp) fikk 4 stemmer og innstillingen fikk 17 stemmer. 
Innstillingen dermed vedtatt.

Vedtak:

Nordreisa kommune stiller seg positiv til bygging av Nordreisa menighetsbarnehage med 72 
barnehageplasser. Det forutsettes at Nordreisa menighetsbarnehage oppretter to avdelinger for 
små barn, en blandet avdeling små/store barn og en avdeling for store barn. 



Nordreisa menighetsbarnehage skal være en del av det totale barnehagetilbudet i Nordreisa 
kommune og er med på samordnet opptak. 

Nordreisa kommune godkjenner vedtekter for Nordreisa menighetsbarnehage. Endring av 
vedtekter kan bare skje i samarbeid med Nordreisa kommune. 

Nordreisa kommune tildeler økonomisk ramme til barnehagen gjennom årlige budsjett-
behandlinger. Rammen blir utregnet årlig etter fastsatt modell. 

Forhold vedrørende kirkeloven § 2, parkeringsforhold og normen for uteareal jfr 
barnehageloven må avklares av kirkelig fellesråd. 

PS 5/13 Kommuneplanens samfunnsdel 2012-2025 for Nordreisa kommune

Formannskapets innstilling

Nordreisa kommunestyre vedtar Kommuneplanens samfunnsdel for Nordreisa kommune 2012-
2025 og Kommuneplanens handlingsdel 2012-2025, jamfør plan og bygningslovens § 11-15.

Side 30, siste avsnitt, siste setning endres til:
Dette er i hovedtrekk den skolestrukturen…

Side 31, 2. spalte, midt på siden:
Ny setning: ”Det må utarbeides retningslinjer for overgangene mellom småskole/ungdomsskole,
samt for ungdomsskole/videregående.” Siste setning i avsnittet strykes.

Side 33, første kulepunkt:
”… skal få det når de trenger det.” Resten av setningen strykes.

Side 33, 2. spalte: 
Grunnskole og SFO: Siste kulepunkt strykes.

Side 37, spalte 1, siste kulepunkt: 
”… i samarbeid med NYBO drive aktiv sosial boligpolitikk.”

Side 45, 2. spalte, nest siste kulepunkt: 
Nordreisa kommune skal legge til rette for utvikling av tilleggsnæringer basert på landbrukets 
premisser.

Side 45, 2. spalte, nytt kulepunkt: 
”Nordreisa kommune skal jobbe aktivt med å få endret rovviltforvaltningen med sikte på å 
oppfylle Stortingets krav til maksimumsbestander.”

Side 48, hovedmål, nytt kulepunkt: 
Nordreisa kommune skal gjennomføre et forprosjekt hvor man ser på behov og muligheter rundt 
ei dypvannskai i kommunen.
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Behandling:

Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Nordreisa kommunestyre vedtar Kommuneplanens samfunnsdel for Nordreisa kommune 2012-
2025 og Kommuneplanens handlingsdel 2012-2025, jamfør plan og bygningslovens § 11-15.

Side 30, siste avsnitt, siste setning endres til:
Dette er i hovedtrekk den skolestrukturen…

Side 31, 2. spalte, midt på siden:
Ny setning: ”Det må utarbeides retningslinjer for overgangene mellom småskole/ungdomsskole,
samt for ungdomsskole/videregående.” Siste setning i avsnittet strykes.

Side 33, første kulepunkt:
”… skal få det når de trenger det.” Resten av setningen strykes.

Side 33, 2. spalte: 
Grunnskole og SFO: Siste kulepunkt strykes.

Side 37, spalte 1, siste kulepunkt: 
”… i samarbeid med NYBO drive aktiv sosial boligpolitikk.”

Side 45, 2. spalte, nest siste kulepunkt: 
Nordreisa kommune skal legge til rette for utvikling av tilleggsnæringer basert på landbrukets 
premisser.

Side 45, 2. spalte, nytt kulepunkt: 
”Nordreisa kommune skal jobbe aktivt med å få endret rovviltforvaltningen med sikte på å 
oppfylle Stortingets krav til maksimumsbestander.”

Side 48, hovedmål, nytt kulepunkt: 
Nordreisa kommune skal gjennomføre et forprosjekt hvor man ser på behov og muligheter rundt 
ei dypvannskai i kommunen.

PS 6/13 Revidering av vedtekter for kommunale barnehager i Nordreisa

Oppvekstutvalgets innstilling

Forslaget til vedtekter for kommunale barnehager i Nordreisa vedtas.
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Behandling:
Siv Elin Hansen (Sv) fremmet følgende tilleggsforslag:
Nordreisa kommune gir tilbud om sommerbarnehage i ferieperioden til de foreldre og barn som 
trenger det.

Oppvekstutvalgets innstilling med tilleggsforslaget fra Siv Elin Hansen (Sv) enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Forslaget til vedtekter for kommunale barnehager i Nordreisa vedtas.



Nordreisa kommune gir tilbud om sommerbarnehage i ferieperioden til de foreldre og barn som 
trenger det.

PS 7/13 Reaksjon befaringsrapport skjenkebevilling/røykeforbud - Minibar 1

Rådmannens innstilling

Nordreisa kommunestyre ser svært alvorlig på brudd på Alkoholloven og Forskrift om salgs- og 
skjenkebevilling for alkohol, Nordreisa kommune. 

Skjenking av overstadig beruset personer er et svært alvorlig brudd som tilsier inndragning av 
bevilling i minimum 2 måneder. 

Nordreisa kommunestyre vil likevel, etter en vurdering av alle forhold i saken gi Minibar1 ved 
bevillingsinnehaver Bjørn Arne Olsen, skriftlig advarsel om inndragning jfr forskriftens §9 
dersom brudd på nevnte regelverk skjer igjen.  

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 14.03.2013 

Gerd H. Kristiansen (Krf) inhabil jf. Fvl § 6-10.

Behandling:

Terje Å. Nilsen (Krf) og Olaf Skogmo (Sp) fremmet følgende felles forslag:
Nordreisa kommunestyre ser svært alvorlig på brudd på alkoholloven og forskrift om salgs- og 
skjenkebevilling for alkohol i Nordreisa kommune.
Brudd på forskriften etter gruppe 3 – skjenking av åpenbart beruset person – tilsier inndragning 
av bevillingen i 2 (to) måneder.

Felles forslaget og rådmannens innstilling ble satt opp mot hverandre. Forslaget fikk 2 stemmer, 
og innstillingen fikk 18 stemmer. Rådmannens innstilling dermed vedtatt.

Vedtak:

Nordreisa kommunestyre ser svært alvorlig på brudd på Alkoholloven og Forskrift om salgs- og 
skjenkebevilling for alkohol, Nordreisa kommune. 

Skjenking av overstadig beruset personer er et svært alvorlig brudd som tilsier inndragning av 
bevilling i minimum 2 måneder. 

Nordreisa kommunestyre vil likevel, etter en vurdering av alle forhold i saken gi Minibar1 ved 
bevillingsinnehaver Bjørn Arne Olsen, skriftlig advarsel om inndragning jfr forskriftens §9 
dersom brudd på nevnte regelverk skjer igjen.



PS 8/13 Opprykk og nyvalg av vararepresentanter fra Nordreisa Krf til 
kommunestyret

Valgnemndas innstilling

Valgnemnda tilrår kommunestyret til å fatte følgende vedtak:
Fra Kristelig folkeparti gjøres følgende opprykk og nyvalg til kommunestyret:
5. vararepresentant –Even P. Olsen (Krf) – rykker opp som 4. vararepresentant for resten av
valgperioden 2011 – 2015.

Frits Eivind Sakshaug (Krf) velges som ny 5. vararepresentant i kommunestyret for resten av 
valgperioden 2011-2015.
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Behandling:

Valgnemndas innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Fra Kristelig folkeparti gjøres følgende opprykk og nyvalg til kommunestyret:
5. vararepresentant –Even P. Olsen (Krf) – rykker opp som 4. vararepresentant for resten av
valgperioden 2011 – 2015.

Frits Eivind Sakshaug (Krf) velges som ny 5. vararepresentant i kommunestyret for resten av 
valgperioden 2011-2015.

PS 9/13 Suppleringsoppnevning av lagrettemedlem i Hålogaland 
lagmannsrett 2013-2016

Valgnemndas innstilling

Valgnemnda tilrår kommunestyret til å fatte følgende vedtak:
Unni Johansen gis fritak fra verv som meddommer i Hålogaland lagmannsrett for perioden 
2013-2016.

Suppleringsoppnevning:
Meddommer i Hålogaland Lagmannsrett i perioden 1.1.2013-31.12.2016:
Merethe Rasmussen.
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Behandling:

Valgnemndas innstilling enstemmig vedtatt

Vedtak:

Unni Johansen gis fritak fra verv som meddommer i Hålogaland lagmannsrett for perioden 
2013-2016.



Suppleringsoppnevning:
Meddommer i Hålogaland Lagmannsrett i perioden 1.1.2013-31.12.2016:
Merethe Rasmussen.

PS 10/13 Suppleringsoppnevning til Hålogaland lagmannsrett etter søknad 
om fritak fra verv som meddommer

Valgnemndas innstilling

Valgnemnda tilrår kommunestyret til å fatte følgende vedtak:
Chris Hugo Vangen gis fritak fra verv som meddommer i Hålogaland lagmannsrett for perioden 
2013-2016.

Suppleringsoppnevning:
Meddommer i Hålogaland Lagmannsrett i perioden 1.1.2013-31.12.2016:
Rune Bjerkli
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Behandling:

Valgnemndas innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Chris Hugo Vangen gis fritak fra verv som meddommer i Hålogaland lagmannsrett for perioden 
2013-2016.

Suppleringsoppnevning:
Meddommer i Hålogaland Lagmannsrett i perioden 1.1.2013-31.12.2016:
Rune Bjerkli

PS 11/13 Suppleringsoppnevning av varamedlem til kommunestyret og 
oppvekstutvalget etter søknad om fritak fra politiske verv

Valgnemndas innstilling

Ramona Arild Hallen (Frp) innvilges fritak for samtlige av sine politiske verv.
Fritaket gjelder for inneværende valgperiode.

Følgende opprykk og nyvalg foretas:
Opprykk av Heidi Gausdal (Frp) som ny 6. vararepresentant i kommunestyret.
Nyvalg av Harald Willy Henriksen (Frp) ny 7. vararepresentant i kommunestyret
Nyvalg av Rikke Gausdal Larsen (Frp) vararepresentant 1. i oppvekstutvalget 
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Behandling:

Valgnemndas innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Ramona Arild Hallen (Frp) innvilges fritak for samtlige av sine politiske verv.
Fritaket gjelder for inneværende valgperiode.

Følgende opprykk og nyvalg foretas:
Opprykk av Heidi Gausdal (Frp) som ny 6. vararepresentant i kommunestyret.
Nyvalg av Harald Willy Henriksen (Frp) ny 7. vararepresentant i kommunestyret
Nyvalg av Rikke Gausdal Larsen (Frp) vararepresentant 1. i oppvekstutvalget 

PS 12/13 Søknad om fritak som møtefullmektig til forliksrådet 2013-2016 -
Suppleringsoppnevning

Valgnemndas innstilling

Valgnemnda tilrår kommunestyre til å fatte følgende vedtak:
Ingrid Solvang gis fritak fra verv som møtefullmektig til forliksrådet for perioden 2013-2016.

Suppleringsoppnevning:
Møtefullmektig i forliksrådet for perioden 2013-2016:
Cathrine Jensen
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Behandling:

Valgnemndas innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Ingrid Solvang gis fritak fra verv som møtefullmektig til forliksrådet for perioden 2013-2016.

Suppleringsoppnevning:
Møtefullmektig i forliksrådet for perioden 2013-2016: 
Cathrine Jensen

PS 13/13 Forslag til verneplan for skog på Statskog SFs grunn i Troms, lokal 
høring

Rådmannens innstilling

Nordreisa kommune viser til forslag til vern av skog på Statskog SFs grunn i Troms fylke og 
mener at forslaget må følge de anbefalinger som arbeidsgruppa i Troms la fram. I tillegg krever 
vi følgende endringer/tilføyelser:

 For Lindovarre tas det inn i § 4 at det er tillatt å kjøre opp skiløype etter fastlagt trasé
 Området Gearpmesorda reduseres sørover slik at grensa går sør for Gearpmesjohka slik 

at det er mulig å anlegge et vanninntak for gårdbruk, hus og hyttefelt i området.
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Behandling:

Geir Sagelv (H) og Hilde Nyvoll (Ap) fremmet følgende felles forslag:
Per i dag er 920 km2 av kommunen vernet. Bruk er beste vern. Nordreisa kommune har en 
mangfoldig natur og kultur. Dette skal videreføres på best mulig måte sammen med muligheter 
for næringsutvikling og annet.

Det er beklagelig at vernemyndigheten ikke tar hensyn til at verneplan berører kommunen sterkt 
og spesielt grender og næringsinteresser (les gårdsbruk) og utvikling av kommunen.

Nordreisa kommune har samlet sett nok areal som er vernet. Nordreisa kommune går imot 
verneplan for kommunen slik den er fremlagt.

Fellesforslaget enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Per i dag er 920 km2 av kommunen vernet. Bruk er beste vern. Nordreisa kommune har en 
mangfoldig natur og kultur. Dette skal videreføres på best mulig måte sammen med muligheter 
for næringsutvikling og annet.

Det er beklagelig at vernemyndigheten ikke tar hensyn til at verneplan berører kommunen sterkt 
og spesielt grender og næringsinteresser (les gårdsbruk) og utvikling av kommunen.

Nordreisa kommune har samlet sett nok areal som er vernet. Nordreisa kommune går imot 
verneplan for kommunen slik den er fremlagt.

PS 14/13 Nye strategier for Nasjonalparkkommunene og 
Nasjonalparklandsbyene

Rådmannens innstilling

Strategier for Nasjonalparkkommunene og Nasjonalparklandsbyene vedtas og skal 
implementeres i skole, næring, plan og utvikling.
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Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Strategier for Nasjonalparkkommunene og Nasjonalparklandsbyene vedtas og skal 
implementeres i skole, næring, plan og utvikling.



PS 15/13 Søknad om skjenkebevilling til Crossgalla 13. april 2013

Rådmannens innstilling

1. Bjørn Arne Olsen gis skjenkebevilling for gruppe 1 og 2 (øl og vin) lørdag 13. april 2013 fra 
    kl 20.00 – 02.00
2. Skjenkested er Nordreisahallen.
3. Aldersgrense for arrangementet skal være 18 år.
4. Skjenkeansvarlig er Bjørn Arne Olsen, Nordkjosen, 9151 Storslett.
5. Det kreves en skjenkeavgift på kr 280,-.

Vedtaket er fattet i henhold til kapitler i alkoholloven som er gitt begrenset klageadgang, 
vedtaket kan derfor påklages. Klageinstans er fylkesmannen. Eventuell klage sendes Nordreisa 
kommune. Klagefrist er 3 uker etter at melding om dette vedtaket er mottatt.
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Gerd H. Kristiansen (Krf) inhabil jf. Fvl § 6-10.

Behandling:

Terje Å. Nilsen (Krf) fremmet følgende forslag:
Søknaden avslås.

Forslaget og rådmannens innstilling ble satt opp mot hverandre. Forslaget fikk 5 stemmer, og 
innstillingen fikk 15 stemmer. Rådmannens innstilling dermed vedtatt.

Vedtak:

1. Bjørn Arne Olsen gis skjenkebevilling for gruppe 1 og 2 (øl og vin) lørdag 13. april 2013 fra 
    kl 20.00 – 02.00
2. Skjenkested er Nordreisahallen.
3. Aldersgrense for arrangementet skal være 18 år.
4. Skjenkeansvarlig er Bjørn Arne Olsen, Nordkjosen, 9151 Storslett.
5. Det kreves en skjenkeavgift på kr 280,-.

Vedtaket er fattet i henhold til kapitler i alkoholloven som er gitt begrenset klageadgang, 
vedtaket kan derfor påklages. Klageinstans er fylkesmannen. Eventuell klage sendes Nordreisa 
kommune. Klagefrist er 3 uker etter at melding om dette vedtaket er mottatt.

PS 16/13 Barnehagesituasjonen i Nordreisa kommune

Rådmannens innstilling

Administrasjonen igangsetter arbeidet med å opprette to nye midlertidige barnehageavdelinger 
ved ”Lillebo”, underlagt Høgegga barnehage for å oppfylle barnehagelovens §§ 8 og 12 A. 

Avdelingene søkes godkjent og ferdigstilt og klar ved oppstart av barnehageåret 2013/2014. 

En midlertidig avdeling ved Leirbukt barnehage videreføres ikke, men overflyttes til nye 
midlertidige avdelinger ved Høgegga barnehage, avdeling ”Lillebo”. 
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Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt

Vedtak:

Administrasjonen igangsetter arbeidet med å opprette to nye midlertidige barnehageavdelinger 
ved ”Lillebo”, underlagt Høgegga barnehage for å oppfylle barnehagelovens §§ 8 og 12 A. 

Avdelingene søkes godkjent og ferdigstilt og klar ved oppstart av barnehageåret 2013/2014. 

En midlertidig avdeling ved Leirbukt barnehage videreføres ikke, men overflyttes til nye 
midlertidige avdelinger ved Høgegga barnehage, avdeling ”Lillebo”.


